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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Štátny príspevok”  – uvedomenie si pojmu štátny príspevok a možnosti jeho získania a rôznych 

foriem štátnej finančnej pomoci 

 

kľúčové slová:  

štátny príspevok, dotácia, daňový bonus, grant, nenávratný štátny príspevok, štátna záruka, formy 

štátneho príspevku 

Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na definíciu pojmu štátneho príspevku, jeho formy 

a možnosti získania v rôznych oblastiach života. Členovia klubu porovnávali jednotlivé formy medzi 

sebou a zároveň, aj konkrétne typy štátnych príspevkov, pričom rozoberali ich klady a zápory.  

Členovia klubu analyzovali možnosti získania priamej formy štátneho príspevku a nepriamej formy 

štátneho príspevku, pričom sa opierali aj o to, že pre aké cieľové skupiny je daná forma štátneho 

príspevku určená, resp. v akej situácii môžu o ktorú formu požiadať. Rozoberali aj situáciu a možnú 

zmenu finančného statusu žiadateľa. Pri debate o konkrétnych typoch štátneho príspevku sa členovia 

orientovali aj na otázku spojenú s legislatívnou formou žiadania a schvaľovania štátneho príspevku. 

Následne sa členovia klubu zamerali na najčastejšiu formu štátneho príspevku pre jednotlivca – 

daňový bonus. Komunikovali o výhodách daňového bonusu pre mladých, daňového bonusu pri 

sporení, daňového bonusu na dieťa. Debata sa zamerala aj na zneužívanie štátneho príspevku a možný 

právny dopad pri týchto podvodoch. 

 

 



 

 

1. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1.    Formy štátneho príspevku a daňový bonus 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou štátneho príspevku, jeho formami, možnosťami 

získania, pričom sa zamerali na daňový bonus.  

Členovia klubu porovnali priame a nepriame formy štátneho príspevku, analyzovali vybrané typy 

štátnych príspevkov (dotácia, grant, návratná a nenávratná pôžička, protipandemické opatrenia – 

oslobodenie od nájmu, splátkové prázdniny a rôzne formy daňového bonusu). Zároveň sa skúmali aj 

právne spôsoby ako získať štátny príspevok a akej skupine alebo jednotlivcovi sa daný štátny 

príspevok môže udeliť.  

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy na hodinách OBN ako aj jej možného 

využitia na hodinách anglického jazyka, kde pri téme finančná gramotnosť (Financial Literacy) 

a zároveň na hodinách matematiky (tematický celok Štatistika – určovanie výšky daňového bonusu 

vypočítaného na základe koeficientu korelácie v programe MS Excel), kde môžu žiaci vyjadrovať 

názory na danú problematiku, pričom môžu zapájať svoje kritické myslenie a zdokonaľovať svoje IT 

zručnosti. 

Učitelia anglického jazyka zároveň navrhovali využitie témy pri zdokonalení formálneho písomného 

prejavu, pri ktorej by žiaci napísali žiadosť na získanie štátneho príspevku.  

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom – rozšírením poznatkov v oblasti štátnej pomoci 

pre skupiny alebo jednotlivca sa môže zvýšiť životná úroveň jednotlivca alebo zabezpečiť 

efektívnejšia podnikateľská činnosť skupín.  

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách cudzích jazykov, OBN 

ako aj na matematiky. 
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